วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2561
ลงทะเบียนการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
26 กรกฎาคม 2561
ทีมที่

ชื่อ

รายชื่อ
เด็กชายกฤษณวรรธ

1

จินดานุกูล

เด็กหญิงกัลยกร

หลูสุวรรณ
เพียรถาวรกิจ

เด็กหญิงพราวเพชร บถพิบูลย์
เด็กชายพชร คุณประสิทธิ์
2

ถนอมพิศวิทยา

เด็กหญิงสุวภัทร สุวัฒนเมธี
เด็กชายธนาธิป สังบัวแก้ว
เด็กหญิงฐิติญาพร จันทร

3

ถนอมพิศวิทยา

เด็กหญิงสุภนิดา วีระภักดี
เด็กชายธนภัทร เจริญพงศ์
เด็กหญิงปุญญดา ธัญธริษตรี

4

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล
เด็กชายวุธิรัตน์ เที่ยงธรรม
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลอยมา

5

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย
เด็กหญิงชลพร ปิยะธรรมกุล
ด.ช. ตรินัยน์ สุนิธิอารีนนท์

6

ปราโมชวิทยารามอินทรา

ด.ช. นพวิชญ์ ปลิวจันทึก
ด.ญ. กุศลิน พันธ์ขาว
เด็กหญิงอนุสรา แดงปรก

7

เปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เด็กชายจิรสิน จันทร์เจริญ
เด็กชายคณาวุฒิ สุดใจ
เด็กชายพัชรพล อ่อนจันทร์

8

ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม

เด็กชายกษิดิศ ชาวชุมนุม
เด็กชายภูริภัทร ภัทร์ศิริกุล
เด็กชายฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

9

โรงเรียนโชคชัย

เด็กชายปุลกิต อาจเดช
เด็กชายรวิภัทร พรตั้งจิตลขิต

ลงทะเบียน

ทีมที่
10

ชื่อ
โรงเรียนโชคชัย

รายชื่อ
เด็กหญิงชมพูนิกข์ เช็ง
เด็กชายณัฐกิตติ์ ประพันธ์วัฒนะ
เด็กชายกฤตติภูมิศ์ ทองสุข
ด.ญ.พลอยชนก อมรกุลเสฏฐ์

11

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ด.ญ.ชนกนันท์ สุภาสร
ด.ญ.อิสรีย์ สมคิด
ด.ช.ภูสิทธิ์ แซ่เก้า

12

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ด.ช.ธีรวิชญ์ วรเดช
ด.ช. ณภัทร วีระกิตติ
เด็กชายพิชิตชัย แสงสุระ

13

โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) เด็กชายโฮจุน อาจปรุ
เด็กหญิงอลิสา ลิ่วเจริญไพศาล
เด็กขายกฤติน สาธิตคณิตกุล

14

โรงเรียนบ้านพลอย

เด็กหญิงญาณิน อู๊ดเจริญ
เด็กชายเทพทัต พงศ์คา
ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา

15

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ด.ช.อิทธิโชติ ชุติมากุล
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล
ด.ช.สุวิจักขณ์ นุชอนงค์

16

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ด.ญ.พัณณ์ชิตา แสนกลาง
ด.ญ.นันท์นภัส วิริยะวัฒนา
เด็กชายกฤติน สุวรรณ

17

โรงเรียนพิชญศึกษา

เด็กชายกิตติ์ธเนศ ลิมโพธิ์ทอง
เด็กชายวัชรพงศ์ ปิตวิวัฒนานนท์
เด็กหญิงสาริศา คงพันธุ์วิจิตร

18

โรงเรียนพิชญศึกษา

เด็กหญิงรุจาภา เพ็ชรสุขุม
เด็กหญิงพิรญาณ์ ศุภกิจวณิชกุล
เด็กชายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร

19

โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กชายอินทัช ศรีสวัสดิ์
เด็กชายณัชพล สีดาคุณ

ลงทะเบียน

ทีมที่

ชื่อ

รายชื่อ
เด็กหญิงอุรัสยา เอกวิริยะกุล

20

โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

เด็กหญิงศศิเลขา เงินยางแดง
เด็กหญิงอรินลดา ขจรอนันต์กุล
เด็กหญิงเบญญพร ห่วงดิษฐ์

21

โรงเรียนยุวทูตศึกษา

เด็กหญิงทองรัชกร บุญดาวิจิตร
เด็กชายประจักษ์จิกฎฎ์ จันทร์ควง
เด็กหญิงณิชนันทน์ หาญกล้า

22

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)

เด็กชายทัพไท เจริญศิริ
เด็กชายจักรพงษ์ พรชัย
เด็กหญิงกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์

23

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)

เด็กหญิงลภัสรดา ดวงประชา
เด็กชายกรภัคมน ไทยทวีทรัพย์
เด็กหญิงพรสวรรค์ พวงแก้ว

24

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) เด็กหญิงจิดาภา สงพันธุ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรานุวัฒน์กุล
เด็กชายปัญญพัฒน์ นุมสุข

25

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

เด็กหญิงจินต์จุฑา จันทานี
เด็กหญิงสุมาพร บุญตา
ด.ช.โรจน์วิศิษฐ์ ดอนจันทร์ไพร

26

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) ด.ช.ธนกฤษณ์ กมลช่วง
ด.ช.กมล สิงห์คลี
ด.ช.จิรภัทร สันเต๊ะ

27

โรงเรียนวิทยานนท์

ด.ช.นนทพัทธ์ รัตนเยี่ยม
ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ มูลละ
ด.ญ.กุลพัชร โพล้งหิรัญ

28

โรงเรียนวิทยานนท์

ด.ช.ชนาภัทร เดชพันธ์
ด.ช.อัฟฟาน ยะก๊บ
เด็กชายอัครพล มงคลศิริ

29

โรงเรียนศรีจิตรา

เด็กชายพีรพัฒน์ พุมมาทอง
เด็กชายพลภัทร คารศ

ลงทะเบียน

ทีมที่

ชื่อ

รายชื่อ
เด็กชายรัชพล สุทธศิลป์

30

โรงเรียนสันติสุขวิทยา

เด็กชายธนินท์รัฐ ชีวศรีพฤฒา
เด็กชายพันวา เขาสุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บารุงศรี

31

โรงเรียนสันติสุขวิทยา

เด็กหญิงสาริศา ศรีบังทอง
เด็กหญิงชัญญฑิตา แก้วแดง
ด.ช.กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล

32

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

ด.ญ.นิชาภา จัมปากะนันท์
ด.ญ.ฐิรดา สุขเกษม
ด.ช.สิรภพ สิทธิศักดิ์

33

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

ด.ช.ภูรินท์ เมืองพูล
ด.ช.ภูมิภัทร งามลักษณ์
เด็กชายธานัท พวงแก้ว

34

โรงเรียนอุดมศึกษา

เด็กหญิงสุปรียา จันทรมงคล
เด็กชายสกลวัฒน์ กสิกร
เด็กชายชาคริต ศรีสวน

35

โรงเรียนอุดมศึกษา

เด็กชายศิวัช จินรัตน์
เด็กชายธนกฤต ช่วยชุมชาติ
เด็กหญิงกุลวิภา บุพิ

36

ฤทธิไกรศึกษา

เด็กหญิงณิชาภัทร สงวน
เด็กชายภควัฒน์ ทองอ้ม
เด็กชายนรภัทร คงกาจธัญกรณ์

37

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เด็กชายตติพัฒน์ ทิมินกุล
เด็กชายสิรวิชญ์ วาทิรอยรัมย์
เด็กชายสุวรรณภูมิ ภู่ระหงษ์

38

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขนานใต้
เด็กหญิงศิตาภา แก้วแดง
เด็กหญิงนันท์นภัส แลสันกลาง

39

สายอักษร

เด็กชายภัทรพล สมิตทันต์
เด็กชายณัชพล โสภณพุทธพร

ลงทะเบียน

ทีมที่

ชื่อ

รายชื่อ
เด็กชายธีรศักดิ์ สุนทรเกตุ

40

สายอักษร

เด็กชายชวกร ล้าสุทธิรักษ์
เด็กหญิงณัชชา โพธิ์เกต
เด็กหญิงเขมิกา สุนิติตานนท์

41

สุขฤทัย

เด็กชายจัตุมงคล สมศรี
เด็กชายสิรวิชญ์ สุชาตญานนท์
เด็กชายพีรพัฒน์ เศษสุข

42

สุขฤทัย

เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีพลัง
เด็กชายภัคพนธ์ วงละคร
ด.ช. ธีร์

43

โสมาภา

รัศมิรามา

ด.ช. ณัฐศิษย์
ด.ช.ธนทัต

44

โสมาภา

สิทธเดชวงศ์
กมลวงษ์

ด.ช.กรวิชญ์

โชติช่วง

ด.ช.ปฤษฎี

ราชแพทยาคม

ด.ช. ภูดิฐวัธน์

หอมจันทร์

เด็กชายพีรวัส นิลกาเนิด
45

โสมาภาพัฒนา

เด็กหญิงณัฐชา ปราศอาพาธ
เด็กหญิงนันท์นภัส จันทสร
เด็กชายชวณัฐ โซวพิทักษ์วัฒนา

46

อรรถมิตร

เด็กชายนพรุจ กิจจารุวรรณกุล
เด็กชายกันตินันท์ แกล้วกล้า
เด็กชายกวินทิพย์ พิพัฒน์ปัทมา

47

อรรถมิตร

เด็กชายภคิน ภควัตสิตานนท์
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปิ่นประภา

ลงทะเบียน

